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Již od svého založení a po celou dobu svého vývoje vychází 
naše skupina ze silných hodnot, které zaručují její trvání a 
jsou vodítkem pro chování všech osob.

V tomto výrazně konkurenčním prostředí se my, zaměstnanci 
skupiny ACTIA, společně i jednotlivě zavazujeme ke 
každodennímu dodržování zásad integrity v souladu s 
doporučeními Organizace spojených národů a OECD.

Tato etická charta je společná pro všechny zaměstnance 
skupiny a shrnuje nejdůležitější prvky pravidel a závazků, 
které máme v úmyslu ve skupině každodenně uplatňovat a 
prosazovat. Charta se vztahuje na všechny z nás – jednotlivce 
i kolektiv.

Sdílení našich hodnot je zásadní. Hodnoty musíme předávat 
nejen svým kolegům, ale také dodavatelům, klientům a 
partnerům.

Nezávislost, inovace, kvalita, schopnost reagovat.

JEAN-LOUIS PECH

Generální ředitel ACTIA Group
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NEZÁVISLOST
Kapitálová nezávislost nám zajistí svobodu při rozhodování o 
strategii, investicích a rozvoji, přičemž centrum rozhodování 
zůstane ve Francii. Naší prioritou je udržet si většinu kapitálu 
a hlasovacích práv skupiny, abychom se mohli i nadále 
nezávisle rozhodovat a vytvářet dlouhodobou strategii.
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INOVACE
Inovace nám přinesou konkurenceschopnost a atraktivitu pro 
klienty, dodavatele i zaměstnance. Pozici na trhu si v dnešní 
době bez inovací nelze udržet. Proto nadále investujeme 
lidský i finanční kapitál do výzkumu a vývoje, dvou hlavních 
pilířů inovací, a naší strategií je předvídat potřeby klientů, aby 
naše skupina mohla trvale existovat.
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KVALITA
Kvalita je zásadní hodnota, bez které nelze ve světovém 
konkurenčním prostředí přežít. Kvalita se týká všech, protože 
rozhoduje o tom, zda dokážeme čelit konkurenci. I když se 
kvalita prokazuje osvědčeními, jedná se především o postoj, 
který musíme uplatňovat v každé fázi procesu, od vývoje až 
po výrobu.
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SCHOPNOST REAGOVAT
Schopnost reagovat znamená lépe odpovídat klientům, 
předvídat jejich potřeby a umět se odlišit od výrazně větších 
konkurenčních společností. V dnešním světě je schopnost 
reagovat předností. Je důležitá jak v rámci samotné 
společnosti, tak i v oblasti životního prostředí.
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Naší prioritou je umístit do centra zájmu člověka a prostředí, 
ve kterém žije, což zajistí dlouhodobou existenci skupiny.

Dbáme na to, aby závazky, které přijmeme v rámci společenské 
odpovědnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí, sdílely 
všechny pobočky skupiny, všichni zaměstnanci a také naši 
klienti a dodavatelé, a to vždy a všude.

Prosazovat a respektovat lidská práva, jak jsou stanovena 
v článku I Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod, za všech okolností a ve všech zemích, kde působíme. 
Usilujeme tedy o respektování práva na život, zákazu otroctví 
a nucené práce, práva na svobodu a osobní bezpečnost, práva 
na respektování soukromého a rodinného života, svobody 
myšlení, svědomí a náboženského vyznání, svobody projevu, 
svobody shromažďování a sdružování, rovnosti, sociálního 
dialogu a osobního rozvoje každého člověka.

Pečlivě a důkladně si vybírat partnery, klienty a dodavatele, 
abychom se nepodíleli na porušování lidských práv. Dohlížet 
na to, že uplatňují naše závazky v oblasti bezpečnosti, etiky, 
sociální politiky a životního prostředí. Požadovat od nich 
dodržování uvedených zásad prostřednictvím vlastního 
dozoru.

nepodílet se na porušování lidských práv

NAŠE ZÁVAZKY
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NAŠE ZÁVAZKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Netolerovat, aby k naší činnosti přispívala dětská práce v jakékoli podobě. Respektujeme 
právní předpisy určující minimální věk zaměstnanců.

ACTIA nevyužívá nucenou práci ani jiné formy moderního otroctví jako práci vykonávanou 
pod nátlakem, zabavení dokladů totožnosti aj…

Učinit vše pro zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců a klientů a zaručení důstojných 
pracovních podmínek.

Se zaměstnanci máme férové vztahy založené na dodržování právních předpisů a 
uzavřených smluv, především v oblasti pracovní doby a minimální mzdy.

Zaměstnancům zaručujeme uplatnění práva na svobodu projevu a sdružování a spolu s tím 
i svobod sdružovat se v odborových organizacích, jak stanoví zákon.

Odmítat veškeré formy diskriminativního chování při náboru nových zaměstnanců a v celé 
společnosti. Jakákoli forma diskriminace je přísně zakázána, ať už se jedná o věk, pohlaví, 
náboženské vyznání, politické nebo odborové přesvědčení, skutečný nebo domnělý původ 
nebo příslušnost k etnické skupině, národnostní skupině nebo určité rase, nebo naopak 
absenci takové příslušnosti.

Dbáme na to, abychom udrželi uctivé pracovní prostředí a bojovali proti jakýmkoli formám 
obtěžování.

netolerovat dětskou ani nucenou
práci v žádné podobě

zajistit bezpečnost

spravedlivé pracovní prostředí

bojovat proti jakékoli formě
diskriminace a obtěžování
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NAŠE ZÁVAZKY
PROTI KORUPCI  
A PODVODU 

Bojovat ve všech zemích proti veškerým formám korupce, 
podvodu, praní špinavých peněz, a vyloučit střety zájmů.

V žádném případě nesmíme přijímat nebo nabízet úplatky, 
přijímat nebo nabízet pozvání nebo dárky, které by mohly 
ovlivnit naše rozhodování.

V oblasti spravedlivé hospodářské soutěže se ACTIA zavazuje 
dodržovat příslušné zákony a jednat podle pravidel spravedlivé 
hospodářské soutěže.

bojovat proti korupci, podvodu
a praní špinavých peněz
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PODNIKAT KONKRÉTNÍ 
KROKY VE PROSPĚCH
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Dodržovat příslušné právní předpisy v oblasti životního prostředí a jít nad jejich rámec, především prostřednictvím 

certifikace ISO 14001 hlavních závodů.
• Inovovat a předvídat výzvy spojené s ochranou životního prostředí za účelem udržení a zlepšování životních 

podmínek.
• Propagovat iniciativu v oblasti odpovědnosti za životní prostředí uvnitř i vně společnosti.
• Podporovat rozvoj procesů a technologií určených k ochraně životního prostředí.
• Snížit dopad našich aktivit na životní prostředí především tak, že budeme dále vyvíjet výrobní nástroje.
• Umístit otázku udržitelného rozvoje do centra zájmu v koncepci všech našich produktů. 
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